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A bon segur que no són pas pocs els mallorquins que han sentit parlar 
de s'Hort d'es Correu, una casa de pages situada als afores de Manacor, en 
la que a la matinada del dia de Sant Joan es practica un arc;aic ritual per guarir 
I'hernia deis infants. Des que a I'any 1969 se'n féu ressó un extens article 
aparegut en una publicació manacorina1

, la premsa iIIenca i més darrerament 
adhuc la televisió no han deixat d'informar de manera periódica sobre aquest 
curiós cas de pervivencia d'un antic costum. Pels volts de Sant Joan, s'Hort 
des Correu és noticia obligada a Mallorca. 

Aquest tipus de ritual que basicament consisteix afer passar el malalt 
I'obertura practicada al tronc o a les branques d'un arbre, fou conegut ja 
antics romans2

, i fins a principis de segle es practicava -óbviament 
ses varíants- arreu d'Europa. En les darreres décades, peró, aquestes practiques 
han esdevingut cada cop més estranyes i, per tant, el cas manacorí té un indubta
ble interés. 

A Manacor, el principal protagonista del ritual és un arbust de la familia 
de les salicacies ("salix viminalis") al que hom anomena "vimer" (vimetera). La 
planta creix a I'eixida de la casa i supera amb escreix els vuitanta-un anys 
del pagés que en té cura i que a més a més és qui s'encarrega de la realitza.ció 
del ritual. El moment clau per a dur-Io a terme és el de la sortida del sol del 
dia vint-i-quatre de juny, peró els preparatius ja comencen quan la nit és encara 
ben fosca: El pagés, ajudat per la seva dona idos fills, desfulla i obra 
ment amb un ganivet de tall ben esmolat les branques de I'arbust. Hom ja 
coneix el nombre aproximat d'infants hemiats que han d'esser tractats, car la 
majoría deis pares ja ho han fet saber al pagés dies abans i, per tant, es preparen 
tantes branques com hemies calgui guarir. A cada extrem del tall -d'un metre 
i mig de lIargaria s'hi fa un nus ben fort amb un cordill per evitar que en passar 
la criatura pel mig la branca s'acabi d'esberlar. Mentre el pages acaba d'enllestir 
els preparatius, comencen aarribar els pares amb lIurs aHots trencats, i dempeus 
o asseguts sota els porxos de la casa van formant petits grups que aviat es 
troben engrescats en animada conversa. Quan falta poc perque surti el 
els pares entren amb els infants al vestíbul i els despullen totalment, els emboli

amb una manta i esperen pacients que els arribi el seu torno A cada 
així que ha anat arribant, se li ha donat un número, mesura que ja fa 

va adoptar el pages par garantir un mínim d'ordre en el ritual; el número 
tretze, peró, és cada any eliminat sistematicament, car sempre hi havia qui el 
rebutjava. 

A s'Hort des Correu és molt important de comenQar el ritual exactament 
en el mateix moment per al que el servei meteorológic ha anunciat la sortida 
del sol. Tot just abans d'iniciar, es consulten diversos rellotges deis presents 
per estar ben segurs de I'hora. Quan s'haura comenQat el ritual caldra dur-Io 
a terme amb la maxima prestesa ja que si la tradició demana que es faci en 
el moment de trencar el dia, no és qüestió, dones, d'allargar massa el proeés. 
Ara fa dinou anys, el pages va plantar una altra vimetera a poes metres de 
distancia de la primera, de manera que quan són molts els oarticioants en el 

es fan servir de manera simultania els dos arbustos. 

El contingut d'aquest artide ha estat elabora! amb dades atno

gráfiques obtingudes en un traball de camp efectual I'any 1988. 
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ritual, tot i que la gent que no s'hi trobe directament implicada 
té notícia, si que acostuma fer-ho. Per als protagonistes, la component 
té, en canvi, una certa importancia: "Per curar aquestes hernies vol 
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Ouan és I'hora, al crit de "el primer!" comenga el ritual. En la vimetera més 
vella és el pages mateix qui dirigeix el procés mentre que el seu fill gran, un 
home d'una cincquantena d'anys, porta la veu cantant en I'altre arbust. Ambdós 
són ajudats pel pare o la mare de la criatura quan se la passa -sempre d'avall 
cap a dalt- per I'obertura practicada a la branca. Ouan la branca és a free 
de I'hernia es manté I'infant durant uns segons en aquella posició tot fent amb 
la branca una petita pressió a la protuberancia, i seguidament se I'acaba de 

A cada infant li correspon una branca, i quan es dóna el cas que esta 
de dues hernies a un mateix temps -les dues que es guareixen amb 

el ritual són la del lIombrígol i la deis testicles- cal passar I'infant per dues 
branques diferents. Es conta el cas d'un nen que tenint dues hernies va ser 
passat només per una branca amb el resultat que sois en guarí una. Cada 
branca té penjat el cartronet amb el número de torn deis infants, malgrat tot, 
peró, després d'haver-hi passat I'infant malalt, els pares lliguen a la 
un tros de roba que ells mateixos han dut per tal de poder identificar després 
millor la seva branca. 

Ouan tots els infants ja han passat pel cercol de la branca esberlada, els 
pares, alguns amb manifesta devoció, s'encarreguen d'ajuntar -hom en diu 
"embenar"- les dues parts de la branca oberta; a tal fi s'utilitza un fil de rafia 
que el pages ja tenia preparat. Posteriorment el pagés mateix cobreix les bran
ques amb fang per evitar que s'assequin i garantir d'aquesta manera lIur supervi
vencia. Mentre, les families van acomiadant-se a poc a poc sense oblidar-se, 
pero, de donar at pages "sa propina", una quantitat módica i totalment voluntaria. 

Segons el testimoni del pages de s'Hort des Correu, durant tota la seva 
vida no ha succa!t mai que no s'hi presentés cap herniat el día de Sant Joan. 
Només recorda una vegada en que hi va acudir tan sois un infant. Fins fa 
pocs anys, la regla general era que es passessin per les branques de I'arbust 
de cinc adéu malalts. En els darrers temps, pero, aquest nombre s'ha incrementat 
notablement. A la matinada del Sant Joan de 1988 foren vin-i-set els infants 
sotmesos al procediment guaritiu. 

Poques setmanes després del dia de Sant Joan, les famílies deis trancats 
fan cap a s'Hort des Correu per veure si la branca per on ha passat I'infant 
ha sobreviscut; sera un bon senyal si li han brotat noves fulles. L'infant guarira 
solament si també guareix la branca: "Si la branca es mor, no curen". 

El pages de s'Hort des Correu no és pas un guaridor en el sentit estricte 
del terme. EII no coneix ni més ni menys remeis medicinals populars que qualsevol 
altre pages de la comarca. El ritual per la guarició de I'hernia I'aprengué del 
seu pare, al qual ti ensenyaren en posar-se a treballar coma masover en el 
mateix lIoc; quan aquest darrer es va instaHar a la casa, la vimetera ja hi hera. 
Sempre s'ha tingut aquesta planta amb molta cura i respecte: "Aquí se respecta 
aquest arbre més que qualsevol taronger i que qualsevol altre perqué te cura 
ets infants; si se mor s'arbre ja no pot curar pus", em digué el mateix pages. 
Cal vigilar que tingui sempre prou aigua i, naturalment, podar-lo per Sant Antoni. 
En el ritual, la vimetera és sens dubte I'element més important. L'oficiant és 
només un element circumstancial ja que no es considera que tingui cap poder 
especial. De fet, el ritual el podria dirigir qualsevol persona sempre que aquesta 
conegui i segueixi estrictament les normes fixades per la 

El pages de s'Hort des Correu no parla mai de 

i devoció; demanam a Sant Joan que mos assisteixi". Durant la realització del 
ritual no es pronuncia, peró, cap pregaria ni s'invoca a Sant Joan de manera 
expressa. 

En totes aquelles practiques terapeutiques de tipus credencial de la nostra 
medicina popular, el "numen" acostuma a jugar un paper primordial. General
ment, tal com succeeix en el nostre cas manacorí, sera considerat la "causa 
primera" de les guaricions, pero també s'intentara esgrimir altres arguments 
per justificar la validesa del procediment terapeutic. Els participants del ritual 
de s'Hort des Correu estan convenguts que la practica s'escapa de la llera 

" 
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de la nostra realitat quotidiana. Ningú no és capa9 d'explicar-s'ho pero hom 
no s'esta de formular algunes vagues hipotesis. Es diu que el dia de Sant Joan 
és el dia més lIarg de I'any, un dia "únic", i per aquesta raó podria tenir propietats 
especials. Ja sabem que la tradidó és ben explícita al respecte car Sant Joan 
és la data de I'any a la que més poders s'atribueixen. Pero al costat d'aquesta 
justificació del ritual, també hi ha la interpretació quasi naturalista, fruit de voler 
adequar la mentalitat actual a aquest tipus de procediments terapeutico-creden
dais de difícil comprensió. L'argument que al respecte formulava el pages de 
s'Hort des Correu era que ja és ben sabut per tothom que les plantes tenen 
mil i una propietats terapeutiques i que qui sap, doncs, si no és per aixó que 
els infants guareixen en ésser passats per la vimetera. A més a més, en un 
intent de racionalitzar el per que hi ha malalts que guareixen i altres que no, 
el mateix pages em deia que "no sabem si una branca té més medicina que 
s'altra". Recordem que als aHots que són passats per la vimetera se'ls fa tocar 
I'hernia amb la branca tallada durant uns moments, I'única acdó de tot el ritual 
que pOdria justificar una interpretació naturalista des del punt de vista "emicn 

• 

Tot aixó no són, peró, sinó insegurs tempteigs d'explanació del ritual: "De fet" 
-deia el pages de s'Hort des Correu- "no sé I'explicadó; és I'experiencia de 
tants anys, i s'ha de conservar". 

Les famílies amb els infants trencats vénen principalment de les rodalies 
de Manacor, pero també n'hi fan cap d'altres procedents de lIocs més allunyats 
de I'illa com per exemple Ciutat o Pollen9a, i qualque volta en vénen adhuc 
de la península que tot fent vancances a Mallorca han sentit parlar deis poders 
extraordinaris de la vimetera. Els pares, for9a joves molts d'ells, hi van més 
o menys conven9uts. Tal com succeeix amb el mateix pages que dirigeix el 
ritual, no comprenen el fundonament del procediment, pero tot el que es diu 
de tants infants que foren guarits és un bon aval. De totes passades, val la 
pena intentarho si així s'estalvien d'operar-Ios. Si no re'ixen, tot el que es per 
és "es matí i sa propina". 

La gran majoria deis malalts tenen d'un a quatre anys. Excepdonalment, 
pero, es donen casos en que els pacients són de més edat. Alguna vegada 
es passen per la vimetera infants de cinc a deu anys, i molt rarament s'ha 
donat la circumstanda d'ésser un adult el benefidari del ritual. hom recorda 
el cas d'una noia d'una vintena d'anys i el d'una anciana que van fer cap a 
s'Hort des Correu per guarir-se de les seves hernies. En aquestes ocasíons, 
ja que tal com demana la tradició s'havien de despullar completament, hom 
esperava que tots els altres participants es reiteressin. 

El cas de la vimetera de Manacor és cada cop més i més conegut. Fa 
pocs anys es va donar el fet que a mig matí del dia de Sant Joan es presenta 
a s'Hort des Correu una dona d'uns setenta anys afectada d'una malaltia que 
els metges eren incapa90s de diagnosticar. Aquesta dona va optar per anar 
a veure un guaridor -que no tenia cap tipus de relació amb el pages de Manacor
el qual li va recomanar de prendre banys al mar durant la matinada de Sant 
Joan i d'anar després a "tocar" la vimetera de s'Hort des Correu: el "poder" 
de I'arbust I'hauria de guarir. Cal remarcar nogensmenys que aquest ús addicio
nal de la vimetera és del tot excepcional. Per el pages de Manacor, la vimetera 
és només "s'arbre d'ets trencats". 3 Cfr. P. Ponl Quer, Plantas medicinales, Barcelona 1979, 

p. XLVII.molt possible que a s'Hort des Correu sigui I'únic lIoc de I'illa de Mallorca 
on encara es practica aquest arcaic ritual per guarir els herniats. Fins no fa , Cfr. G. Gomís i Mestre, La bruixa catalana, Barcelona 
pas molts anys hauria estat possible no obstant de trobar-ne altres casos. Així, 1987, p. 187. 
per exemple, encara hi ha avui testimonis que han vist fer el mate ix ritual a 

GIL J. Moreira, Del folklore tortosi, Tortosa 1934, p. 92.Soller. En aquesta ocasió, peró, no s'emprava la vimetera sinó el magnoli. 
Essent aquest procediment per guarir les hernies que acabem de descriure s Dades etnográfiques procedents de 1"'Arxiu d'Etnografia 

tan corrent en altres temps arreu d'Europa, no és pas d'estranyar que en trobem Folklore de Catalunya". Els corresponents treballs de camp
variants. Sois cal pensar, per exemple, en I'extensa varietat d'espécies toren realitzats entre els anys 1916 i 1923. 

vegetals que duen el protagonisme en el ritual segons les diferents tradicions. 
A Catalunya, el ritual s'efectuava principalment amb el roure (Pirineu ,Manresa3 , 7 Gfr. G. Gomis, op. CI!. (n. 4), p. 186. 

Baix Camp4, etc.), pero també amb la figuera borda (Tortosa5 , el cirerer (Reus6), s Cfr. ibid. 
I'alzina (Mataró?) i més concretament amb el seu exemplar jove -90 és, I'aulina
(Garrotxa~, i adhuc amb plantes com el roser (Reus9 i el jonc (Costa de Llevant, 9 Vide n. 6. 
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10 Cfr. C. Gomis, op. cit (n. 4), p. 186. 

Cfr.J. Pérez Vidal, Contribución al estudio de la medicina 

popular canaria En: "TagOlo, n° 1, 1944, p. 73. 

A les IIles Canaries i a Almeria, per exemple, el rituai 

es real[za com aManacor a Irenc d'alba del dia de Sant Joan. 
Clr. J. Pérez Vidal, op. cil. (n.ll), p. 73; JA García Ramos, 

Dalos originales del folklore medico almeriense. En: "Asclepio", 

Vol. XXXIII, 1981, p. 295. 

13 CIL J. Amades, Folklore de Catalunya. Costums icreen· 

ces, Barcalona 1980 (2" ed.j, p. 1035; O. Miró, Folklore medie 

calm. En: "Butlleti del Centre Excursionista de Catalunya", 

XVI, 1006, p. 240. 

14 Cfr. V. Lis QUlbén, La medicina popular en Galicia, Ma· 

drid 1980 (2' ed.), p. 261. 

" Cfr. J. Amsdes, op. dI. (n. 13), p. 1035; O. Miró, op. 

cit. (n. 13), p. 240. 

'6 Cfr. J. Amades, op. ci!. (n. 13), p. 1035. 

17 Cfr: J.A. Garcia Ramos, op. d!. (n. 12), p. 295. 

18 CIL J. Pérez Vida!, op. cit. (n. 11), p. 73. 

" CfL V. Lis Quibén, op. cít. (n. 14), p. 260. 

'" Cfr. J.M" Barriola, La medicina popular en el País Vasco. 
San Sebéstián 1952, p. 98. 

" Cfr. D. Miró, op. cít. (n. 13), p. 329. 

Ribera d'Ebre1D¡. Per a Catalunya no dísposem de dades etnogrBfiques que 
ens testimoniegin I'ús de la vimetera en el ritual tal com és el cas a Manacor 
pero sí, en canvi, que les tenim per a les íIIes Canaries11). 

Pero n'hi haura prou fent un petit repas al quantiós material etnografic existent 
sobre aquest tipus de ritual per .adonar-se'n que una de les característiques 
distintives del cas manacorí que hem descrit és la presencia de relativament 
pocs elements ritualitzants. A s'Hort des Correu, €lIs únics elements circumstan
cials que donen al procediment terapeutic el caire de ritual i que han d'ésser 
rigorosament tinguts en compte pels oficiants són: 

1.- L'especie vegetal que s'empra enb el ritual ha d'ésser la vimetera. Ja hem 
tingut ocasió de veure que el poder no s'atribueix només a un arbust concret 
sinó que sembla que es faci extensible a tota I'especie. 

2.- Cal comen9ar el ritual amb tota puntualitat a la sortida del sol del dia de 
Sant Joan. En aquest cas, el ritual manacorí es diferencia de la majoría ¡; 

deis altres exemples que coneíxem, ja que habitualment el ritual es duu 
a terme a les dotze de la nit de la vigilia de Sant Joan. Les excepcions 
són escasses 12. 

3.- Un cop s'ha iniciat el ritual cal no interrompre'l fíns que no hagi passat 
el darrer infant. Aquesta mesura és evidentment una conseqüencia directa 
del punt anterior. El fet d'haver de tractar diversos pacients, un darrera 
I'altra, impedeix que el ritual s'efectu'i en el mateix instant de trencar el 
dia. En no interrompre'sel procés, peró, es considera que s'acompleix aques
ta condició. 

4. - Cal passar I'infant entre la branca esberlada d'abaix cap a dalt, mai a I'enre
ves. 

5. - Els malalts han de passar completament despullats. Ja hem dit així mateíx 
que no es fa cap excepció quan el malalt és un adult. 

En el ritual manacorí no existeix cap norma estricta que determini les persones 
que han de passar I'infant. Normalment se n'encarreguen un deis genitors de 
la criatura i el pagas de s'Hort des Correu o bé el seu fill quan el ritual es 
realitza de manera simultania en les dues vimeteres. La raó per I'actuació d'a
questes persones no és, peró, d'índole cerimonial sinó tan sois practica i 
El pagas i el seu fill són els qui millor coneixen les diferents passes que cal 
fer per efectuar el ritual, i tot i que no siguín els propietaris de I'hort -en són 
només els masovers- hom els considera, de fet, com els "amos" de la planta. 
D'altra banda, que sigui un deis pares de l'infant herniat qui ajudi a passar
lo per la branca esberlada de la vimetera és així mateix perfectament normal 
per obvies raons familíars. En principi, pero, qualsevol altra persona podría 
ajudar en el ritual. En la majoria d'exemples que al respecte coneixem de I'estat 
espanyol sí que hí ha, en canvi, normes molt precises. Les persones que passin 
I'infant per I'arbre han d'ésser els seus padrins (Catalunya 13, Galícia14), han 
de tenir un nom determinat ("Pere" i "Joan", Catalunya15

; "Joan" i "María", 
Catalunyal6

, Andalusia'7; "José" i "María", Canaries18; "María" i "María", Galí
cía'~, han d'ésser dos germans (País Basc20

) etc. 
A Manacor, el procés terapautic es fa així mateix sense pronunciar ritualment 

cap típus d'ensalm, oració o fórmula mentre que a la península no són pas \ 
pocs els casos que coneixem en els quals la "paraula" té un paper for9a important 
a la cerimonía. La següent fórmula dialogada, per exemple, és una de les que 
amb moltes variants trobem més insistentment arreu de la geografia espanyola: 

- "Joan, aquí te'l dono trencat". 
"Pere, aquí te'l torno". 
"Joan, aquí te'l dono trencat". 
"Pere, aquí te'l torno". 

- "Joan, aquí te'l dono trencat". 
- "Pere, aquí te'l torno curat.21 

Aquest dialeg el fan les dues persones que passen I'infant herniat a través 
de I'obertura practicada a I'arbre. 

http:curat.21
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La casuística d'elements circumstandals de ritualitzadó que trobem en 
aquest procediment d'abast europeu per a guarir I'hernia és ben variada. A 
més a més deis elements que ja hem exposat, una de les practiques més 
generalítzades consisteix a repetir I'acció de passar el malalt per la branca 
esberlada un determinat nombre de vegades, nombre que coinddeix -com 
és lógic- amb les xifres que amb tanta freqücia fan acte d'aparidó a les practi
ques de tipus magic i medicocredencials en general. Així, per exemple, veiem 
que molt sovint són tres (Garrotxa22

, País Basc23) o nou -múltiple de tres
(Centelles, Prades24) les vegades que cal passar I'infant per I'obertura. En algunes 
contrades trobem aixi mateix altres tipus de requisits ben concrets: De vegades, 
el ritual ha d'anar acompanyat d'una foguera (Lobera de Onsella a I 'Arag(25

) , 

I'orientadó del forat per on es passa el malalt ha d'ésser ben precisa (Catalu
nya?6), la tradició determina rigorosament qui ha d 'ésser la persona que "embena" 
i cobreix d'argila la branca o tronc esberlats (Catalunya27

), cal usar una eina 
completamentnova per asclar I'arbre (Catalunya28

), s'ha de deixar penjada la 
roba de I'infant malalt un cop enllestida la cerimónia (Catalunya2S¡, etc. Cap 
d'aquests és, peró, el cas del ritual mallorquí per a guarir I'hernia que hem descrit. 

A Manacor, els elements ritualitzants son -tal com ja hem tingut oportunitat 
de veure- molt escassos. Sempre és possible que el ritual de s'Hort des Correu 
hagi estat practicat habitualment amb aquesta senzillesa peró no sera nogensme
nys errat de pensar que la practica hagi sofert una progressiva desritualització 
que no seria altra sino el preu que hagi hagut de pagar per la seva supervivencia 
fin s els nostres temps. Una pista al respecte ens la dona el fet que avui, a 
Manacor, hom deixa penjat a cada branca emprada de la vimetera un tros de 
roba endut de casa. L'explicadó que els protagonistes ens donen d'aquesta 
acció és que cal poder identificar la branca després d'haver-hi passat I'infant, 
ja sia per quan s'han d'''embenar'' amb el fiI de rafia -cosa que es fa un cop 
han passat tots els malalts-, ja sia per poder controlar dies o setmanes més 
tard I'evolució de la branca puix que, com ja hem dit, de la seva guaridó depén 
la del malalt. Malgrat aquesta explicació, la funció del bocí de roba penjat no 
és massa clara ja que hom també penja a les branques els cartronets amb 
el número d'ordre assignat als aHots trencats. Es podria tractar, doncs, d'una 
derivado a "record" del costum consignat així mateix en altres lIocs de deixar 
penjada a I'arbre la roba de I'infant. 

Obviament, aquest ritual per a guarir els trencats que cad matinada del 
dia de Sant Joan es realitza a s'Hort des Correu és ben bé un "suirvival" dins 
de I'actual societat mallorquina. En trobar-se, doncs, aquesta practica terapéuti
co-credencial fora de context, qualsevol tipus d'interpretacio que se li 
donar resulta sempre difícil i no poc arriscada. Des de la perspectiva diacrónica 
es pot fer lógicament alguna especuladó sobre els seus possibles nexes amb 
antics cultes dentrolantics o animistes, especulacions, peró, que no podem 
trobar pas justificades en un estudi sincrónic tal com hem presentat en aquest 
article. Quan es tracta d'analitzar un "survival", I'enfocament "emic" ben poques 
vegades ens ajudara a comprendre els seus orígens car els protagonistes desco
neixeran normalment el rerefons ideacional que en altres temps donaren forma 
i contingut al ritual. A part d'aixó, ningú no ens assegura que malgrat haver
se conservat la forma de manera més a menys fidel, el contingut ideacional 
no hagi variat amb el pas deis segles. 

Alguns estudiosos han vist en aquest tipus de rituals per a guarir I'hernia 
un acte simbólic de "renaixament" de I'infant malalfo. Hom es basa per afer 
aquesta afirmació en el fet que calgui passar l'aJ.lot despullat per una obertura 
estreta -la "vagina"- i que la cerimónia sigui duta a terme amb molta freqüenda 
pels pares o els padrins de I'infant. És una hipótesi, peró, que no ens pot 
deixar massa satisfets, car ben poques vegades esta avalada pels mateixos 
protagonistes, i a més a més no esclareix de manera convincent la mecanica 
del poder guaridor del ritual. Més freqüentment, en canvi, s'ha classificat aquest 
procediment terapéútic com a ritual de transferencia, 90 és, la malaltia es trans
met a un "cos" receptor que en aquest cas seria I'arbre. Aquesta és la idea 
de la "transplantatio morbi" que trobem per exemple en I'explanació que J. 
Grimm ens dona del ritual en la seva "Deutsche Mythologie,,31 ¡que també 

Cfr. C. Gomís, op. eil. (n. 4), p. 186; J. Amades, op. 

eil. (n. 13), p. 1034. 

Cfr. J.M' Barriols, op. eil. (n. 20), p. 98. 

Vide n. 6. 

Cfr. C. Fabre-Vassas, La cure de la hernie. En: Actes 

du 110' Congrés Naüonal des soeiétés sayamas Montpellier 

1985, Pans 1985, p. 270. 

26 Cfr. J. Amadas, op. cit. (n. 13), p. 1035. 

7! Cfr. ibid. 

Cfr. J. Amades, op. elt. (n. 13), p. 1034. 

Cfr. J. Amadas, op. eit. (n. 13), p. 1035. 

3D Cfr. AM. di Nola, L'areo dí royO, Tonno 1983, pp. 97· 
101. 

Cfr. J. GMmm, Deutsche Mythologie, Berlín 1878 (4' ed.), 

pp. 1119-1122. 
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32 Cfr. G.B. Bronzini, Tradizioni popolare in Lucania, Matera comparteixen alguns antropolegs actuals~~_ Es possible que la hipotesi no estigui 
1953, p. 207. desencaminada pero hem de tenir en compte que aquests tipus d'interpretacions 

poden ésser valides per explicar casos concrets, pero poden resultar també 
erronies quan se les intenta generalitzar. El ritual per a guarir els trencats tot 
fent passar el malalt per I'obertura d'un arbre es troba molt estes a tot Europa, 
i si entre el gran nombre de casos que coneixem hi detecte m no poques diferen
cies formals, també podem esperar trobar-Ies en el contingut No ens és possible 
de confiar, dones, que cada un deis casos concrets tingui -en un moment 
donat- la mateixa interpretació, puix que aixo seria ignorar les possibilitats de 
canvi que té qualsevol fet cultural. Tant els elements formals com ideacionals 
d'aquest darrer estan subjectes als canvis que genera I'evolució contínua de 
la societat 

Així, dones, acceptant que la hipótesi de la "transplantatio morbi" pugui 
ésser valida -en principi- per explicar alguns d'aquests rituals, no la cree per 
aplicable pel que concerneix al cas de s'Hort des Correu. L'infant no guareix 
perque la seva malaltia sigui passada a I'arbust sinó que guareix perque la 
"malaltia" de la planta -el tall practicat- també sana. Aquesta conclusió no 
és tan sois dedu'ible per la simple observació, ans són els mateixos protagonistes 
els qui s'expressen en aquests termes tot dient que si la branca de la vimetera 
mor, I'al-Iot no guareix. El ritual és, dones, interpretable pel principi de "similia 
similibus" de la magia simpatica; "Tal com guareix I'arbre, guareix I'infant". Es 
tracta de dos processos diferents -el de la malaltia de I'infant per una banda, 
i el de la de I'arbust per I'altra- que tot i ésser en principi completament indepen
dents se'ls relaciona per un nexe de tipus causal. Ara bé, aquesta relació entre 
ambdós processos caldra expressar-Ia -justificar-la magicament- d'alguna ma
nera. En tots aquells rituals terapeutico-credencials que basin IIur eficacia en 
el fet de relacionar entre si dos processos independents del principi de "similia 
similibus", sera, dones, necessaria la presencia d'un element formal que tot 
fent de pont permeti "identificar" -yO és, considerar "identics" per a certsc 
efectes- ambdós processos. Aquest element formal el podem denominar "clau 
d' identificació" . 

Aquesta "clau d'identificació" que és I'element que permetdonar peu al 
nexe de causalitat entre els dos processos independents pot ésser de dos 
tipus: d'analogia i de contacte. És d'analogia quan els dos processos es relacio
nen per alguna semblanya. Així, per exemple, en un ritual terapeutic conegut 
a Catalunya per guarir el fel sobreeixit cal posar el peu del malalt damunt del 
tronc d'un arbre per tal de poder retallar un tros d'escorya que tingui exactament 
el mateix perímetre de la planta del peu. Segons 'Ia creenya, en podrir-se el 

33 Cfr. J. Marti, La medicina popular en Cataluña. Los mo tros d'escorya, el malalt guarira33
. En aquest cas, la "clau d'identificació" -el 

delos terapéuticos en la medicina popular catalana. En: "Antho mateix perímetre de I'escorya retallada i de la planta del peu del malalt- serve ix 
ropologica", N° 3, 1989, p. 61. per a declarar "identics" dos processos: el de la putrefacció del tros d'escorya 

i el de la "destrucció" de la malaltia: Tal com desapareix I'escorya, desapareix 
també la malaltia_ O'altre banda, la "clau d'identificació és de contacte -en el 
sentit més ampli del terme- quan és la proximitat física deis dos agents que 
protagonitzen els dos diferents processos allo que dóna la justificació per relacio
nar magicament aquests dos darrers. Aquest és el cas, per exemple, d'una 
practica forya estesa a tot Europa per a guarir diferents malalties que consisteix 
a deixar penjat dins de I'ambit vital del malalt -dormitori, cuina, etc.- la fulla 
d'una planta determinad que s'anira assecant mentre el malalt guareix de manera 
paral-Iela. 

El sentit del nostre ritual manacorí caldria cercar-lo en la "identificació" de 
la malaltia amb el tall fet a la branca: L'infant guareix si la branca de I'arbust 
es recupera. La "clau" que fa possible aquesta identificació -I'acte magic en 
si- ve donada pel fet de passar I'infant per I'obertura feta a la branca; seria, 
dones, una "clau d'identificació" de contacte. Ha de quedar ben ciar, pero, 
que aquest acte no té poder terapeutic per el! mateix sinó que la forya del 
ritual resulta de la conjuminació de tots aquests elements: I'arbust, la data (Sant 
Joan) i la "clau d'identificació" que, per cert, són els més importants del ritual 
i gairebé els únics imprescindibles. Els altres elements de la cerimonia poden 
tenir una importancia funcional pero no semantica_ Que hom entortolligui les 
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branques esberlades de la vimetera amb un fiI de rafia i les cobreixi posteriorment 
amb fang té una explicació perfectament lógica, car I'exit del ritual depen de 
lIur recuparció. Hom no dóna tampoc cap importancia especial a les persones 
que intervenen en el procés. El pages és qui porta la veu cantant només perque 
ell és qui té cura durant tot I'any de la conservació de la planta i perque coneix 
per experiencia les diferents passes que exigeix la cerimonia. No té, pero, un 
poder inherent a la persona com és el cas deis guaridors que protagonitzen 
ritual terapeutico-credencíals de tipus personalista. La presencia deis pares deis 
aHots herniats no és pas "conditio sine qua non" per a la celebració del ritual; 
hi assisteíxen per motius obvis, pero a s'Hort des Correu, la tradició no demana 
pas que la persona que ajuda el pages a passar els ínfants per I'arbust sigui 
una determinada. 

Al marge d'aquesta rapida analisi que hem fet del ritual manacorí, és forr;:a 
interessant de constatar que a més a més del fet que es continur duent a 
terme en els nostre díes, el nombre d'infants que són sotmesos al tractament 
hagi crescut considerablement en els darrers anys. Fins fa poc temps, la xifra 
de trencats que teien cap a Manacor difícilment passaria de la dotzena mentre 
que a I'any 1988 toren vint-i-set. Aixo no ho crec pas imputable al fet que el 
ritual, trobant-se en el passat torga estj}s a Mallorca, sigui actualment I'únic 
d'aquestes característiques que es fa a I'illa sinó que concorda més aviat amb 
la volada que les medicines paraHeles estan experimentant en els nostres dies, 
cosa que de retruc comporta un revitament de les de caire tradicional ja siguin 
de tipus empíric o credencial. No és cap secret per a ningú el descontent de 
la nostra societat vers els seus metges. Cada cop resulta más pales que I'oferta 
de la nostra ciencia en el camp de la salut -tot i els seus innegables avengos
ni és plenament satisfactoria ni tampoc es perfila com I'única alternativa valida 
per a combatre la malaltia. En aquest sentit I'actitut de totes aquelles families 
-ben joves moltes d'elles- que a trenc d'alba del dia de Sant Joan fan cap 
a s'Hort des Correu per aconseguir la guaridó deis infants trencats. és torga 
alligonadora. 
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